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Respostas às consultas - Segunda Etapa – bloco 1 (27/01/2018 – 05/02/2018). 

 

34) Olá, tenho três duvidas: 1 - Referente ao lote PAN 13, localizado na área de detalhamento 

3. Ele tem algum uso em especifico ou ele é de uso livre?  

R. A p.81 do Termo de Referência indica os usos e atividades previstos para a área do PAN13. 

Em relação aos outros lotes em geral, devem-se prever algum projeto arquitetônico ou apenas 

alguma diretriz?  

R. Fica a critério de concorrente o desenvolvimento de projeto arquitetônico. 

3 - O lote Vizinho ao Parque Ecológico das Garças, deve se considerar ele em conjunto a área de 

detalhamento dos 5 lotes, ou deve -se projetar em cima dessa área? Obrigado. 

R. Em princípio, deve ser considerado. No entanto, para a área vizinha ao Parque das Garças, 

pode ser proposto novo projeto de urbanismo, ou seja, rever o parcelamento projetado para 

ela (figura 12), respeitada a área total para lotes de 6.300,00m², conforme orientação à p.80 

para a Área Tipo 18(b). 

 

35)  Bom dia, em relação ao mapa no termo de referência, figura 31, "Número de linhas de 

transporte público nas principais vias adjacentes ao lago e quadro com a demanda diária total das 

linhas". Moro em Brasília e achei estranha a indicação da quantidade de linhas diferentes de 

ônibus passando pelo lago norte e lago sul. Poderiam esclarecer se a imagem se refere de fato a 

diferentes linhas de ônibus, ou à quantidade de ônibus (veículos) que passa diariamente pelo 

local, ou ao número de pontos de ônibus em cada região? 

R. A figura 31 apresenta o número de linhas de ônibus nas vias L4 Sul e Norte, SCEN/SHTN, EPDB, 

EPPN, EPPR, saída norte e pontes. 

 

36) Tenho um escritorio de Arquitetura (com CNPJ) e sub contrato servicos segundo a demanda 

do trabalho. No item 14 HABILITACAO, menciona a apresentacao de certificado de FGTS, certidao 

negativa de debitos trabalhistas. Todo o estudo basico para o concurso farei sozinho e no caso de 

ser contemplado contratarei uma equipe para desenvolver o projeto em sua totalidade. como 

proceder nesse caso no item de habilitacao? 



 

 
Página 2 de 10 

 

R. Independente da forma de contratação da pessoa jurídica, as cinco empresas finalistas 

deverão apresentar as certidões e documentos solicitados no Edital item 14 e item 16. Além 

disso, no envio do Masterplan a equipe precisa ser nominada conforme os itens 5.6 e 6.7 da 

Retificação do Edital Concurso nº01/2017, publicada em 18 de janeiro de 2018, no Diário Oficial 

do Distrito Federal DODF Nº013, SEÇÃO III e nas Bases do Concurso. 

http://concurso.orlalivre.df.gov.br/bases-concurso 

37) no ANEXO A - ESCOPO DO CONCURSO N° 01 /2017 - pag 3 cita : ¨¨ Projeto de Parcelamento 

do Solo (URB), Levantamento Topográfico do tipo planialtimétrico georreferenciado (TOP), o qual 

deverá ter o aceite prévio da DICAT/COSIT/SEGETH, Memorial Descritivo (MDE) e Normas de 

Edificação, Uso e Gabarito (NGB) ou Planilha de Parâmetros Urbanísticos (PUR), ¨¨ Pergunta: deve 

ser apresentado todos esses itens incluindo inclusive levantamento topografico no envio da 

proposta do concurso ??? 

R. O Escopo descrito no Anexo A – Detalhamento do Escopo, deverá ser integralmente atendido 

pela equipe vencedora e habilitada, após assinatura do contrato. No envio da proposta deverá 

ser entregue somente o descrito no Edital item 10.5. 

Foi gerada uma retificação do texto do Anexo A - Detalhamento do Escopo 

Onde se lê: 

Produto 4 – Projeto Básico de Paisagismo para as áreas 1, 2 e 3 descritas no 

Anexo I- Áreas de Detalhamento de Proposta 1, 2 e 3.  

Desenhos técnicos do projeto de paisagismo, resultado da adequação do Projeto 

vencedor do certame às observações da Comissão Julgadora e da Segeth com: 

Levantamento Topográfico do tipo planialtimétrico georreferenciado (TOP), o 

qual deverá ter o aceite prévio da DICAT/COSIT/SEGETH, Planta de Paisagismo 

(PSG ou SIV – a critério do órgão aprovador) e Memorial Descritivo (MDE), 

rigorosamente nos termos do decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, que 

dispõe sobre os procedimentos para apresentação de Projetos de Urbanismo e 

dá outras providências e em conformidade com o Manual de Execução de 

Serviços Topográficos da DICAT/COSIT/SEGETH (disponibilizado nos documentos 

auxiliares relacionados no anexo VI) e com a ABNT NBR 13.133/94. 

Leia-se: 

http://concurso.orlalivre.df.gov.br/bases-concurso
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Produto 4 – Projeto Básico de Paisagismo para as áreas 1, 2 e 3 descritas no Anexo I- Áreas de 

Detalhamento de Proposta 1, 2 e 3.  

Desenhos técnicos do projeto (incluindo sistema viário e cicloviário, estacionamentos, calçadas, 

arborização, acessibilidade e locação de mobiliário urbano), resultado da adequação do Projeto 

vencedor do certame às observações da Comissão Julgadora e do Distrito Federal, com: Projeto 

de Parcelamento do Solo (URB), se for o caso, projeto de Paisagismo (PSG) ou projeto de sistema 

viário (SIV), Levantamento Topográfico do tipo planialtimétrico georreferenciado (TOP), o qual 

deverá ter o aceite prévio da DICAT/COSIT/SEGETH, Memorial Descritivo (MDE), rigorosamente 

nos termos do decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, que dispõe sobre os procedimentos 

para apresentação de Projetos de Urbanismo e dá outras providências e em conformidade com o 

Manual de Execução de Serviços Topográficos da DICAT/COSIT/SEGETH (disponibilizado nos 

documentos auxiliares relacionados no anexo VI) e com a ABNT NBR 13.133/94. 

 

38) Boa noite!! Estamos com dificuldades em encontrar arquivos em dwg da cidade de Brasília, 

ou da área de intervenção. Acessamos o SEDHAB e o mesmo não disponibiliza os arquivos. Vocês 

poderiam indicar alguma site/plataforma onde o arquivo esteja acessível?? 

R. Conforme indicado no Edital item 7 e seus anexos, o material disponível encontra-se nos 

seguintes endereços. 

http://concurso.orlalivre.df.gov.br/bases-concurso 

http://geoportal.segeth.df.gov.br/orla/ 

http://mapas.segeth.df.gov.br/index_sirgas.htm 

 

39) na resposta 9 ao clicar no link    

http://www.sedhab.df.gov.br/mapas_sicad/index_sirgas.htm aparece a seguinte mensagem na 

pagina da segeth ¨¨ Página não encontrada! Parece que nada foi encontrado no local, tente 

realizar nova busca! ¨¨¨ existe outro endereco? 

R. O problema foi solucionado o material está acessível no link 

http://mapas.segeth.df.gov.br/index_sirgas.htm 

 

40) Em relação a habilitação das empresas. Do que trata o item 14.2.5 do Edital? "Termo de 

compromisso, em português e original, firmado entre o(s) profissional(is) ou empresa legalmente 

habilitado(s) para o exercício da profissão de todas as especialidades necessárias para a execução 

http://concurso.orlalivre.df.gov.br/bases-concurso
http://geoportal.segeth.df.gov.br/orla/
http://mapas.segeth.df.gov.br/index_sirgas.htm
http://mapas.segeth.df.gov.br/index_sirgas.htm
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dos projetos de detalhamento do Masterplan, conforme previsto na Minuta de Contrato 

constante das Bases do Concurso;" 

R. A empresa classificada para a habilitação deverá apresentar termo de compromisso firmado 

com os profissionais declarados no ato de envio do Masterplan, como integrantes da equipe 

que desenvolverá o objeto do contrato a ser assinado. 

Os profissionais declarados como equipe técnica no ato de envio do Masterplan, devem estar 

legalmente habilitados junto aos respectivos conselhos quando for o caso. 

 

41) O link para o levantamento aerofotogramétrico está fora do ar. No site da SEGETH o SICAD 

também está fora do ar. Favor verificar o que aconteceu e disponibilizar as bases em dwg o quanto 

antes. Grato! 

R. Ver resposta 39. 

 

42) Não estou conseguindo acessar o link para baixar "Levantamento Aerofotogramétrico 2009 

(.dwg)", existe algum outro link para com este conteúdo? 

R. Ver resposta 39. 

 

43) Estamos com dúvida com relação à participação na equipe, de um biólogo que é 

servidor público federal. Ele trabalha na Unifesp. Existe algum condicionante à sua 

participação? 

R. Um servidor público federal poderá participar da equipe técnica desde que se enquadre no 

item 5.11.6 do Edital. 

 

44) no anexo 1 - areas de detalhamento de proposta 1,2 e 3 , o que significam as 

nomeclaturas nas fotos tais como A1, 6a, 5a, 7b e demais na demarcacao azul / 15, 13 , 3b 

3a e demais na demarcacao laranja / pan 13, 14 18b , pe6 e demais na demarcacao lilaz? 

onde posso encontrar anexos que explicam tais marcacoes? 

R. As nomenclaturas constam do Termo de Referência-TR (Bases do Concurso) e indicam os tipos 

de áreas. Ver no TR as figuras 36 e 37 e item 6.5.1, pp. 71, 72, 75, 80 e 81, onde constam as 

diretrizes para as áreas indicadas no ANEXO 1:  

Área 1- [ÁREA Tipo] 4, [ÁREA Tipo] 6(a) e [ÁREA Tipo] 7(a);  

Área 2- [ÁREA Tipo] 15; e  

Área 3- PAN13, [ÁREA Tipo] 14 e [ÁREA Tipo] 18(b). 

http://concurso.orlalivre.df.gov.br/bases-concurso  

http://concurso.orlalivre.df.gov.br/bases-concurso
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45) nao é possivel entrar no http://geoportal.segeth.df.gov.br/orla/# como usuario para 

poder imprimir?? 

R. Para impressão o usuário pode clicar a esquerda da tela em “utilidades” 

 

 

 

Em “propriedades do mapa” é possível definir escala, bússola e régua. 
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Enquanto que, ao selecionar “exportar/Imprimir” aparecerá ao lado direito da tela janela de 

opção de formato de impressão em arquivo para seleção e impressão. 

 

 

Escolha o formato do papel e clique em imprimir 
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Outra aba será aberta permitindo a visualização do mapa em arquivo na extensão escolhida 

para download. 

 

46) Gostaria de saber se estrangeiros residentes no país, sem títulos universitários, podem 

participar da equipe como designers gráficos/ diretores de arte na apresentação do 

masterplan. 

R. Sim, como participante da equipe técnica. 

 

47) Não entendi o item 14.2.5 do edital. A organização poderia esclarecer o que é 

exatamente esse termo de compromisso. Poderia fornecer um modelo para ser preenchido 

pelas equipes? 

R. Não é necessário modelo, o termo de compromisso é o acordo firmado entre a pessoa jurídica 

e cada profissional participante da equipe técnica vencedora, em que ambos se comprometem 

a realizar as próximas etapas do contrato e escopo estabelecidos no Edital. 

 

48) No geoportal orla gostaria de saber na parte camadas ¨¨conexoes¨¨ gostaria de saber 

se tais conexoes ja estao predeterminadas e deverei incluir na proposta ? o que seria o deque: 

uma conexao estreita somente na area marcada como uma pequena ponte de conexao ? 

R. As conexões da ÁREA Tipo 4 já estão projetadas (SHIS QL 10 e ARIE do Bosque - PSG 

064/2017), as demais são indicativas e devem ser propostas no Masterplan. 



 

 
Página 8 de 10 

 

Os deques em madeira devem ser previstos quando não for possível a passagem de trilha fora 

de área de preservação permanente-APP ou quando não for possível a conexão por terra. 

Os projetos das trilhas da SHIS QL 10e ARIE do Bosque (PSG 064/2017) e SHIS QL 12 – Península 

dos Ministros (PSG 020/16) estão disponíveis para consulta no Sisduc, conforme Termo de 

Rferência. 

1) Para consulta dos projetos no Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica – 

SISDUC, é preciso acessar o link https://www.sisduc.segeth.df.gov.br/ 

Clicar em “Pesquisa” 

 

2) Habilitar a página para receber “pop-ups”. 

 

  

https://www.sisduc.segeth.df.gov.br/
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3) Selecionar o campo NORMA/PROJETO 

 

4) Digite o número do projeto e clique em“pesquisar”. 
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5) Selecionar o dos documentos para download. 

 

 

 

6) Clique em “download ZIP” 

 


